
Program den 1. juni 2021 kl. 14.00 – 15.00 

1) Har bæredygtig og cirkulær tænkning gjort sit indtog i 
møbel og interiørbranchen?
 
Hør mere om de nyeste tendenser inden for bæredygtighed, 
og hvordan disse bliver udmøntet i praksis internationalt.

Oplægsholder: Eva Paarmann, lektor, Cand. Arch og 
underviser i møbeldesign og materialer på VIA 
University College.

2) Plastix – genanvendelse som løsning på fremtidens 
udfordringer

Klimaudfordringer og plastikforurening af havene er en 
presserende udfordring for verden. Med udgangspunkt i 
genanvendelse af plast fra fiskeindustrien, har 
virksomheden Plastix, specialiseret sig i at producere 
højkvalitets plast-råmateriale som en innovativ og 
bæredygtig løsning på nogle af fremtidens udfordringer. 

Hør mere om virksomheden, og hvordan dens produkter kan 
anvendes i livsstilsbranchen.
 
Oplægsholder: Allan V. Rasmussen, Head of R&D and Plastix 
Solutions ved Plastix.

Program den 8. juni 2021 kl. 14.00-15.00

1) Bæredygtige materialer med potentiale for anvendelse til 
møbel og interiør

Få et overblik over muligheder og udfordringer inden for 
bio-polymerer og hamp i møbelbranchen. 

Oplægsholder: Poul-Erik Jørgensen, forsknings- og 
udviklingsleder ved VIA University College og del af 
Erhvervsministeriets Grønne Tekstil Taskforce.

2) Knit2Sit – teknologisk fusion mellem Fashion og Furniture

Det er i dag teknologisk muligt at strikke produkter i en 
færdig tredimensionel form med et minimum af 
efterfølgende montering eller slet ingen.
 
Forskningsprojektet Knit2Sit, søger indsigt i, hvor i møbel-
branchen, strikkede produkter allerede anvendes, hvilke 
fordele og udfordringer det er forbundet med, samt hvilke 
konsekvenser det måtte medføre for såvel design- og 
produktionsprocesserne som for slutbrugeren. 

Oplægsholder: Lena Kramer Pedersen, Lektor og del af VIAs 
Forskningscenter for Kreative Erhverv og Professioner, 
Program for Product Design & Materials Technology.

Kontakter:

Gabriella Constantinou
Projekt- og research-assistent, Lifestyle & Design Cluster 
Mobil: 2022 2605, Mail: Gabriella@ldcluster.com

Helle Ahler 
AC medarbejder/Project Manager, VIA University College
Mobil: 8755 0557, Mail: heah@via.dk

Tilmeld dig d. 1. juni Tilmeld dig d. 8. juni

Lyt med når vi præsenterer den nyeste viden inden for møbel- og interiørbranchen. 

Lifestyle & Design Cluster og VIA University College inviterer til to webinarer, der har 
fokus på ny viden og brancherelevante cases indenfor møbler og nye materialer. 

BÆREDYGTIGHED I MØBEL- OG INTERIØRBRANCHEN

Læs mere på vores projektside

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields%5Bevent%5D=1741218171
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields%5Bevent%5D=1741225874
https://ldcluster.com/portfolio-item/baeredygtighed-i-moebel-og-interioerbranchen/

